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   ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ตำมแนวพระรำชด�ำริของ 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 9 พวกเรำเริ่มที่ตัวเอง ท�ำด้วย 
ตัวเองกันก่อน ต่อมำได้พำกันรวมกลุ่มเพื่อควำมแข็งแรง และได้เชื่อมโยง
ร้อยเรียงกันเป็นเครือข่ำยเพื่อให้เกิดพลังของกำรท�ำงำน  

ศูนย์กำรเรียนรู้เกษตรธรรมชำติบ้ำนจ�ำรุง
สภำองค์กรชุมชนต�ำบลเนินฆ้อ

 คุณชาติชาย เหลืองเจริญ	 ประธาน
สภาองค์กรชุมชนต�าบลเนินฆ้อ	 เล่าแนวคิด
การท�างานกว่า	 ๒๐	 ปีในการน้อมน�าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในต�าบล 
เนินฆ้อ	อ�าเภอแกลง	จังหวัดระยอง	ด้วยน�้า
เสยีงมัน่คงและมัน่ใจถงึสิง่ทีไ่ด้พสิจูน์แล้วด้วย
การปฏิบัติจริง	
	 น่ีเป็นอีกหน่ึงพืน้ทีข่องพีน้่องประชาชน	
ที่มีความศรัทธาและเชื่อมั่นในหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง	ได้พากนัการรวมตัวท�างาน	
ตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	9	จนท�าให้เกิดสังคม
ที่อยู่เย็นเป็นสุข	 ชีวิตที่มั่นคง	 พึ่งพาตนเอง
บนความพอเพียง	และอยากส่งต่อความสุขนี้ 
ให้กับทุกคนที่มาเยือนที่มหาวิทยาลัยบ้าน
นอก	บ้านจ�ารุง	ด้วยโค้ดลับสั้นๆ	ว่า	“ไม่รวย
แต่มั่นคง”

จุดเริ่มต้นของควำมพอเพียง 
	 ปัจจบุนัศนูย์การเรยีนรูเ้กษตรธรรมชาติ
บ้านจ�ารงุ	เป็นทีต่ัง้ของศนูย์ประสานงานสภา
องค์กรชุมชนต�าบลเนินฆ้อ	 แต่กว่าจะหลาย
เป็นสภาองค์กรชุมชน	 ฯ	 ได้นั้น	 ชุมชนแห่ง
นี้มีการรวมตัวและร่วมท�างานกันมาอย่าง
ยาวนาน	
	 แนวคิดเริ่มต้น	 มาจากความต้องการ 
เงินทุนเพื่อใช้เป็นกองกลางในการพัฒนา
ชุมชน	 โดยเป็นกองทุนของชุมชนเอง	 เพื่อ
การบริหารชุมชนแบบพึ่งตนเอง	 จึงเกิดการ
ระดมหุน้ขึน้เป็นครัง้แรก	เมือ่ปี	2529	โดยขอ
ความร่วมมอืจากชาวบ้านในการซือ้หุน้	ได้เงนิ 
ทั้งสิ้น	 30,000	 บาท	 โดยน�าเงินท่ีได้ไปตั้ง 
ร้านค้าชุมชน	จ�าหน่ายสนิค้าแปรรปูของชุมชน	
	 จนกระทั่ง	 ปี	 2543	 ได้มีกระบวนการ
ส�ารวจข้อมูลครัวเรือนอย่างจริงจัง	 ท�าให้พบ

ยั่งยืนบนควำมพอเพียง
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ปัญหาส�าคญั	คอื	เกษตรกรในชมุชนใช้สารเคมี
กันมาก	 จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพและเกิด
สารพษิตกค้างในผลผลติ	ปัญหาดังกล่าวท�าให้
ชาวบ้านเป็นโรคภมูแิพ้	มสีขุภาพแย่ลง	ต้นทนุ
การผลิตสูงขึ้น	 จึงเกิดการทบทวนตัวเอง 
และคิดแก้ไขปัญหา	 น�าไปสู่การรณรงค์ให้
ชาวบ้านตระหนักถึงความส�าคัญของการลด
ใช้สารเคมี	จัดตั้ง	“กลุ่มเกษตรพื้นบ้าน”	ท�า
โครงการเกษตรอินทรีย์	 และก่อต้ัง	 “ศูนย์
การเรยีนรู้เกษตรธรรมชาตบ้ิานจ�ารงุ”	ขึน้มา	
	 ต่อมาปี	 2548	 เกิด“เครือข่ายองค์กร
ชมุชนบ้านจ�ารุง”	เพือ่เชือ่มโยงการท�างานกบั
กลุ่มกิจกรรมอื่นๆ	 ได้อย่างครบถ้วนมากขึ้น	
โดยน้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	
มาขยายแนวทางการท�างานไปยังกลุ่มคนใน
หมู่บ้านอื่นของต�าบลเนินฆ้อและพื้นที่ใกล้
เคียง	 มีเวทีเชื่อมประสานงานกลุ่มกิจกรรม
ต่างๆ	 ทุกวันที่	 15	 ของเดือน	 โดยก�าหนด
ประเด็นในการพัฒนา	 4	 เรื่อง	 คือ	 คน	 ดิน	
น�้า	 ป่า	 ซ่ึงได้ใช้เวลาในการเรียนรู้และสร้าง
กระบวนการท�างานร่วมกันของทุกฝ่าย	ด้วย

การปรบัเปลีย่นวธิคีดิ	การรวมกลุม่	การสร้าง
ห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจฐานราก	 ท�าให้เกิดการ
พึ่งพาตนเองมากขึ้นเรื่อยๆ

“มหำวิทยำลัยบ้ำนนอก” ชุมชนแห่ง
กำรเรียนรู้
	 จนกระทั่งปี	 2551	 ได้ยกระดับการ
ท�างานจากเครอืข่ายสูก่ารจดัตัง้	“สภาองค์กร
ชุมชนต�าบลเนินฆ้อ”	 หรือท่ีเรียกกันติดปาก
ท่ัวไปว่า	 “มหาวิทยาลัยบ้านนอก”	 มีกลุ่ม
กิจกรรมที่หลากหลายถึง	40	กลุ่ม	 เช่นกลุ่ม
ธนาคารชุมชน	 ชักชวนคนท่ีมีเงินไม่มากนัก	
ออมเงนิทกุวนัศกุร์	ท�าให้คนตวัเลก็ทีไ่ม่มพีลงั
ทางสังคม	มีความมั่นคงมากขึ้นด้วยฐานการ
ออม	และระบบเงนิกูด้อกเบีย้ต�า่	กลุม่เกษตร
พื้นบ้าน	 ลด	 ละ	 เลิกใช้สารเคมีอย่างจริงจัง	 
มผีกัพืน้บ้าน	และผลไม้อนิทรย์ีกนิตลอดทัง้ปี	 
กลุ่มสวัสดิการเครือข่ายชุมชน	 ที่ปัจจุบัน
ดแูลกนัเองตัง้แต่แรกเกดิจนกระทัง่ตาย	ท�าให้
การใช้ชีวิตมีความมั่นคงอย่างแท้จริง	 รวม
ไปถึง	 กลุ่มธนาคารต้นไม้	 ชักชวนสมาชิก
มาสร้างความมั่นคงให้กับตนเองด้วยการ
ปลูกต้นไม้	 3	 อย่าง	 ไม้กินได้	 ไม้โตเร็ว	 และ
ไม้เศรษฐกิจในสวนผลไม้และสวนยางพารา	
นอกจากนี้ยังมี	 กลุ่มเลี้ยงตะพาบน�้า	 กลุ่ม
ตลาดสีเขียว	 กลุ่มรวมซื้อรวมขายยางพารา	
กลุม่งาน	ฒ	ผูเ้ฒ่ากบัเตาเผาถ่าน	กลุม่มหาลยั 
บ้านนอกโฮมสเตย์	 บ้านจ�ารุง(มาตรฐาน 
โฮมสเตย์ไทย)	ฯลฯ	
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	 กล่าวได้ว่า	มหาวทิยาลยับ้านนอก	เป็น
โลกแห่งการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจ�ากัด	 โดยเฉพาะ
ชุดความรู้เรื่องการพึ่งพาตนเอง	โดยใช้ขบวน
องค์กรชุมชนเป็นกลไกขับเคลื่อนการท�างาน
 “ในวนัข้างหน้าเราอยากเป็นชมุชนแห่ง
การเรียนรู้ เป็นสังคมที่เรียนรู้ที่ไร้ขีดจ�ากัด 
อยากเป็นแหล่งเรยีนรูข้องทกุคนทีส่นใจ เป็น
แหล่งศึกษาดูงาน เป็นที่รวบรวมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เป็นสังคมแห่งการรู้เท่ารู้ทัน และมี
ขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่าง
แท้จริงในทุกๆด้าน”	 ประธานสภาองค์กร
ชุมชนต�าบลเนินฆ้อกล่าว	

5 ห่วงโซ่ 3 ระดับ
	 “สภาองค์กรชุมชนต�าบลเนินฆ้อ”	 มี
แนวทางและกระบวนการในการจัดการ
ตนเองอย่างเป็นระบบโดยสภาฯจะท�าหน้าที่
เชื่อมโยงให้ชาวบ้านในต�าบลเนินฆ้อเข้าสู ่
ห่วงโซ่การรวมกลุ่มทั้งหมด	5	ห่วงโซ่	
	 เริ่มจาก	ห่วงโซ่แรก	 ห่วงโซ่การผลิต	
เป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่ท�าสวนผล
ไม้	 สวนยางพารา	 เลี้ยงหอยนางรม	 ฯลฯ	 
ห่วงโซ่ที่สอง	 เป็นระบบการแปรรูปผลผลิต	
เช่น	 กลุ่มชาวบ้านที่ท�ากะปิ	 น�้าปลา	 ผลไม้
แปรรูป	ทุเรียนทอด	ขนุน	ผลไม้อื่น	ๆ	ฯลฯ	
ห่วงโซ่ที่สาม	เป็นกลไกตลาด	เปิดตลาดเพื่อ
ซ้ือขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันอย่างสม�่าเสมอ
ที่ตลาดสีเขียว	 ภายในศูนย์การเรียนรู้เกษตร

ธรรมชาติบ้านจ�ารุง	 ในเนื้อท่ีกว่า	 10	 ไร	่ 
ห่วงโซ่ท่ีสี่ เป็นการจัดการท่องเท่ียวโดย
ชุมชน	 โดยมีกลุ ่มโฮมสเตย ์บ ้านจ�ารุ ง	
(มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย)	 เป็นกลุ่มกิจกรรม
หลักในการเช่ือมโยงเรื่องของการท่องเท่ียว	
และห่วงโซ่ที่ห้า	 กลุ ่มสื่อชุมชนท�าหน้าที่
สื่อสารกับสังคมอย่างต่อเนื่อง	
	 สภาองค์กรชุมชนต�าบลเนนิฆ้อให้ความ
ส�าคัญกับการสื่อสาร	 บอกต่อเรื่องราวดีๆ	
ของตนเองให้สังคมภายนอกรับรู้	 ช่วงแรกๆ	
มีการกระจายข่าวผ่านวิทยุชุมชน	 การถ่าย
ท�าเรื่องราวต่างๆ	 กันเอง	 ต่อมาเมื่อมีผู้ผลิต
สื่อเดินทางมายังชุมชนนี้มากขึ้น	 ท�าให้เกิด
การสื่อสารท่ีเป็นระบบมากข้ึนและช่วยเป็น 
กระบอกเสียงให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี	
	 คณุชาตชิาย	เหลอืงเจรญิ	เล่าว่า	จดุเด่น
ทีท่�าให้การเชือ่มโยงเครอืข่ายของทีน่ีป่ระสบ
ความส�าเร็จ	 มาจากการที่ชาวบ้านมีโอกาส 
พดูคยุกนัอย่างต่อเนือ่งและสม�า่เสมอ	ซึง่แบ่ง
ได้เป็น	3	ระดบั	คอื	1.ระดบัท่ีพบปะพดูคยุกนั 
อย่างไม่เป็นทางการในทุกครั้ง	ทุกเวลาที่พบ
กัน	 2.ระดับกลุ่มต่างๆ	 ที่นัดพบปะกันเสมอ	
และ	3.ระดบัองค์กรชมุชน	ทีม่ตีวัแทนมาร่วม 
พูดคุย	 ณ	 “เวทีสภาองค์กรชุมชนต�าบล 
เนนิฆ้อ”	ในทกุวนัที	่15	ของเดอืนเป็นเวลาราว	 
2	ชัว่โมง	ซึง่ชาวบ้านทีน่ีม่เีป้าหมายร่วมกนัใน
การท�างานคือ	หนึ่ง	อยากสร้างสังคมเป็นสุข	
ช่วยเหลอืพึง่พาอาศยักนั	สอง	อยากมชีีวติท่ีมี
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ความมัน่คง	สาม	อยากพึง่พาตนเองได้	และสี	่
อยากเผยแพร่เรื่องราวของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้คนในชาติและคนทั่วโลกได้รับรู้
ว่าเป็นแนวทางที่พระเจ้าแผ่นดินมอบให้กับ
สังคมไทยและสังคมโลก	“ไม่รวย แต่มั่นคง
อย่างยัง่ยนื”	แม้ว่าต้องใช้เวลา	แต่ทกุคน	ทกุ
อาชีพสามารถน�าไปปรับใช้ได้จริง	

สังคมอุดมคติที่ทุกคนร่วมสร้ำง
	 หากถามถงึปัญหาอปุสรรคของการรวม
กลุม่	เราพบค�าตอบว่า	“ไม่ม”ี	อย่างหนกัแน่น	
ทัง้ทีค่วามจรงิไม่น่าเป็นไปได้	แต่คณุชาตชิาย	
เหลืองเจริญได้ขยายความให้ฟังว่า	 ด้วยการ
ด�าเนินงานที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงท�าให้
การท�างานเป็นไปอย่างราบรืน่	เพราะมวีธิคีดิ
ในการท�างานทีช่ดัเจน	เริม่จากตนเอง	ท�าจาก
เล็กไปหาใหญ่	ง่ายไปยาก	คุยกันไปท�ากันไป	
ใครสะดวกก็มาช่วยกัน	 ใครไม่สะดวกก็ไม่ว่า
กัน	และที่ส�าคัญการรวมกลุ่มของที่นี่มีความ
ยัง่ยนื	ไม่ได้ท�างานในนามบคุคลใดบคุคลหนึง่	
แต่ขับเคลื่อนด้วยขบวนองค์กรชุมชน	 การ
รวมกลุ่ม	 ซึ่งทุกคนถือว่าตัวเองเป็นผู้มีส่วน
ร่วม	 และมีหน้าที่ในการด�าเนินงานของกลุ่ม
ให้เกิดขึ้นต่อไปอย่างต่อเนื่อง	
 
	 ย้อนกลับไปในอดีต	 ผู้เฒ่าผู้แก่ของที่นี่
เล่าว่า	 ต�าบลเนินฆ้อมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม	
มีน�้าไหลตลอดทั้งปี	 ลักษณะเช่นนี้จึงเหมาะ

แก่การท�านา	ท�าสวนผลไม้	สวนยางพารา	ที่
ลุ่มต�่าในทุ่งนามีดินเหนียวสีด�า	 ท�านาได้ผลดี	
ท่ีดอนบนเนินมีดินสีแดงมันปู	 เหมาะแก่การ
ปลูกผลไม้และยางพารา	 ดังนั้นเมื่อเปลี่ยน
ป่าให้เป็นบ้าน	 เปลี่ยนบึงให้เป็นเรือกสวนไร่
นา	 บนเนินเป็นสวนผลไม้และสวนยางพารา	
สังคมเกษตรกรรมเล็ก	ๆ	จึงผุดขึ้นที่นี่
	 มาถึงวันนี้	 ข้อมูลเชิงประจักษ์ของการ
น้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	9	ได้
แสดงผลชัดเจนท่ีองค์กรชุมชนแห่งนี้	 และ
ท�าให้เห็นว่าความพอเพียงส่งผลต่อคุณธรรม
ด้านอื่นๆ	 ของชีวิต	 เช่น	 การท�าเกษตร
อินทรีย์ท�าให้เราไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม	 ไม่
ท�าลายสขุภาพของคนอืน่	การเหน็คณุค่าของ
มติรภาพ	การอยูอ่าศยัแบบพึง่พงิกนัมากกว่า
การให้ค่าของเงิน	 ท�าให้ทุกคนในชุมชนให้
ความช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี	 การโอบอ้อม
อารียินดีแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้
คนอื่นๆ	 ท�าให้เกิดการท่องเที่ยวที่ผู้มาเยือน
ได้ทั้งความรู้และความอบอุ่น	อบอวลไปด้วย
มิตรภาพ
 
	 สังคมอุดมคติท่ีหลายคนใฝ่ฝันเกิดข้ึน
แล้วทีน่ี	่ทีต่�าบลเนนิฆ้อ	ต�าบลทีอุ่น่หนาฝาคัง่ 
ไปด้วยผู้คนที่คิดท�าเพื่อส่วนรวม	 พูดภาษา
เดียวกัน	และมีหัวใจเดียวกัน




